
 
 

E.E SENADOR LUIZ NOGUEIRA MARTINS 
 
                               2020 

 

(     ) Prova Bimestral                       (      ) Recuperação                   (  x  ) Atividade 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA PROFESSOR (A): CLAUDILENE E MOREIRA SÉRIE: 2º ANO A – B 

BIMESTRE: 1º DATA: 23/03 A 27/03 VALOR PROVA/ATIVIDADE: 10 

CONTEÚDO 

Pesquisa: Peça teatral “O Noviço”, de Martins Pena; 

Produção de texto: Resenha crítica da peça; 

Obras (Romantismo); 

O estatuto do escritor na sociedade; 

Romance: José de Alencar; 

HABILIDADE 

● Reconhecer os elementos constitutivos que caracterizam os gêneros: romance, comédia de 

costumes e poema; 

● Identificar a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 

literário; 

1. Assista à peça “O Noviço”, de Martins Pena, e observe as características de uma obra teatral. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Rbsb7IRvr2U) 

A) Registre suas impressões quanto à obra.  

B) Quais as características de uma peça teatral? 

2. Produza uma sinopse da peça. 

3. Pesquise dois poemas romancistas e produza um registro das obras: autor, movimento artístico, 

linguagem, estrutura etc. 

4. Observe as obras (Romantismo) abaixo e analise-as: 

A)  

  

A Liberdade guiando o povo (Pintura de Eugène Delacroix) 
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B)  

   

Caminhante sobre o mar de névoa (Pintura de Caspar David Friedrich) 

C) 

  A alma da rosa (John William) 

D) 

  A Balsa da Medusa (Pintura de Théodore Géricault) 
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5. De acordo com o com movimento artístico, são todas características da primeira geração do romantismo                

brasileiro, exceto: 

A) (   ) Valorização do elemento indígena, visto como herói nacional. 

B) (   ) Exagero pelo subjetivismo e emocionalismo. 

C) (   ) Regionalismo. 

D) (   ) Fuga da realidade. 

6. Leia o trecho do poema abaixo e responda: 

 

Canção do exílio (Gonçalves Dias) 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

[...] 

 

De acordo com as características da primeira geração romântica e do poema de Gonçalves Dias, julgue os                 

itens em verdadeiro ou falso: 

a) (   ) O poema de Gonçalves Dias é ufanista, ou seja, expressa um orgulho exagerado pela pátria. 

b) (   ) A primeira geração romântica expressa um culto à figura do índio e a exaltação da natureza. 

c) ( ) A primeira fase do romantismo brasileiro foi caracterizada por uma atitude individualista ou subjetiva,                 

quando predominou a temática pessimista. 

d) ( ) O poema de Gonçalves Dias mostra uma valorização da pátria, característica da fase condoreira na                  

qual se insere. 

e) ( ) É possível notar no poema a presença da religiosidade, que é característica da primeira fase                  

romântica. 

7. Como o “Eu lírico” é retratado no poema acima? 

8. Faça uma breve pesquisa sobre o poeta Gonçalves Dias e sua geração no Romantismo Brasileiro. 

9. A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira quatro tipos de romances:                

indianista, histórico, urbano e regional. Desses quatro tipos, os que tiveram sua vida prolongada, de forma                

mais clara e intensa, até o Modernismo, ainda que modificados, foram: 

A) Indianista e histórico  

B) Histórico e urbano  

C) Urbano e regional  

D) Regional e indianista  

 E) Indianista e urbano; 

10. Leia um romance de José de Alencar, e produza uma resenha do texto/livro. 
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